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 Новини от Национален борд по туризъм 
 

 
Националният борд по туризъм предлага институционално 

взаимодействие с Министерството на туризма и Министерството на 

транспорта и съобщенията 

 

 Националният борд по туризъм (НБТ) изпрати писмо до Министъра на туризма 

Христо Проданов и Министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев с 

предложение за провеждане на работна среща и за институционално взаимодействие. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-predlaga-institutsionalno-vzaimodejstvie-s-ministerstvoto-na-turizma-i-ministerstvoto-na-transporta-i-saobshteniyata/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-predlaga-institutsionalno-vzaimodejstvie-s-ministerstvoto-na-turizma-i-ministerstvoto-na-transporta-i-saobshteniyata/
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Националният борд по туризъм е за въвеждане на зелен 

сертификат и провеждане на професионална комуникационна 

кампания в подкрепа на ваксинацията 

 

Националният борд по туризъм (НБТ) изпрати писмо до Министъра на туризма 

Христо Проданов, Министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова и 

Председателя на Комисията по туризъм в 47-о НС Илин Димитров, в което изразява 

готовност за институционално взаимодействие във всички аспекти, засягащи 

туристическия сектор, както и за провеждане на работна среща. 

За да има реален здравен ефект и, за да се избегне противопоставянето между 

отделните субекти и сектори, изискването за зелен сертификат трябва да важи за 

всички, които имат отношение към събирането на хора – държавна администрация, 

МОЛ-ове, нехранителни магазини с площ над 200 кв.м., спортни събития и др., посочва 

в писмото НБТ. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

Националният борд по туризъм с предложение за създаване на 

общ туристически продукт с Република Северна Македония 

 

Националният борд по туризъм изпрати писмо до министър-председателя на 

Република България г-н Кирил Петков и до министъра на туризма г-н Христо 

Проданов, с които настоява за създаването на общ туристически продукт със Северна 

Македония и набелязване на мерки в подкрепа на българския туризъм. 

„Изразяваме нашата готовност за провеждане на работна среща и 

институционално взаимодействие във всички аспекти на развитие в сектор Туризъм, но 

на този етап апелираме за конкретно внимание по няколко изключително важни теми“, 

заяви д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-e-za-vavezhdane-na-zelen-sertifikat-i-provezhdane-na-profesionalna-komunikatsionna-kampaniya-v-podkrepa-na-vaksinatsiyata/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-e-za-vavezhdane-na-zelen-sertifikat-i-provezhdane-na-profesionalna-komunikatsionna-kampaniya-v-podkrepa-na-vaksinatsiyata/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-s-predlozhenie-za-sazdavane-na-obsht-turisticheski-produkt-s-republika-severna-makedoniya/
https://tourismboard.bg/news/natsionalniyat-bord-po-turizam-s-predlozhenie-za-sazdavane-na-obsht-turisticheski-produkt-s-republika-severna-makedoniya/
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Министър Христо Проданов проведе неофициални срещи с 

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален 

борд по туризъм 

 

Министър Христо Проданов 

проведе неофициални срещи с БХРА и 

Национален борд по туризъм. 

На срещата се обсъдиха основните 

проблеми на бранша, свързани с начина 

на изчисляване на помощите, 

ефективността им, проблемите на 

политиката за сезоните работници, 

липсата на електронни визи, липсата на 

кадри в сектора, рекламата, зеления сертификат.  

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Проданов проведе среща с Организация на 

експертите мениджъри в туризма, с Франк Кванте - главен 

изпълнителен директор на Фрапорт България и Мартин Захариев – 

зам.-председател на Националния борд по туризъм 

 

Министър Христо Проданов проведе 

среща с Организация на експертите 

мениджъри в туризма, с Франк Кванте - 

главен изпълнителен директор на Фрапорт 

България и Мартин Захариев – зам.-

председател на Националния борд по 

туризъм. 

На срещата се обсъдиха проблемите 

на бранша, свързани с кадрите в сектора, несигурността, инфраструктурата и 

рекламата. Дискутираха се даденостите на България и по какъв начин може да се 

използват, за да се привлекат повече туристи и как да се подобри качеството на 

предлаганите услуги. 

 

Повече информация 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-provede-neofitsialni-sreshti-s-balgarska-hotelierska-i-restorantorska-asotsiatsiya-i-natsionalen-bord-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-provede-neofitsialni-sreshti-s-balgarska-hotelierska-i-restorantorska-asotsiatsiya-i-natsionalen-bord-po-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-provede-sreshta-s-organizatsiya-na-ekspertite-menidzhari-v-turizma-s-frank-kvante-glaven-izpalnitelen-direktor-na-fraport-balgariya-i-martin-zahariev-zam-predsedatel-na-natsionalniy/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-provede-sreshta-s-organizatsiya-na-ekspertite-menidzhari-v-turizma-s-frank-kvante-glaven-izpalnitelen-direktor-na-fraport-balgariya-i-martin-zahariev-zam-predsedatel-na-natsionalniy/
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Новини от членове на Национален борд по туризъм 
 

 

 Ричард Алибегов: Много ресторантьори спряха да проверяват за 

зелен сертификат 

 

„Много от нашите членове се 

разочароваха и спряха да проверяват за 

зелен сертификат. Държавата, вместо да 

ни помага и да дава положителен пример, 

пречи и разколебава хората от бранша да 

спазват мерки. Те трябва да са за всички. 

Разделението доведе до хаотично 

спазване на мерките“, това каза в ефира 

на NOVA NEWS Ричард Алибегов, 

председател на Българската асоциация на заведенията. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Ричард Алибегов: Чудим се кое да платим - наема, тока, банката, 

заплатите... Бизнесът фалира! 
 

„В момента се чудим кое да 

платим по-рано - наема, банката, 

заплатите, тока. На много хора няма да им 

издържат нервите. Това е подигравка с 

бизнеса“, каза председателят на БАЗ пред 

Bulgaria ON AIR. 

Той сподели, че отдавна веч не се 

говори за връщане на кадри в бранша, тъй 

като работата в сектора е несигурна.  

 

Вж. видео 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-mnogo-restorantori-spryaha-da-proveryavat-za-zelen-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-mnogo-restorantori-spryaha-da-proveryavat-za-zelen-sertifikat/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-chudim-se-koe-da-platim-naema-toka-bankata-zaplatite-biznesat-falira/
https://tourismboard.bg/news/richard-alibegov-chudim-se-koe-da-platim-naema-toka-bankata-zaplatite-biznesat-falira/
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Ричалд Алибегов: Другата седмица ще решим кога започваме 

национални стачни действия 

 

„Имаме обещана енергийна помощ от 129 лв. на мегаватчас, която е крайно 

недостатъчна. Другата седмица ще решим кога ще започнем национални стачни 

действия“. Това заяви председателят на БАЗ Ричард Алибегов в ефира на NovaNews на 

14 януари 2022 г. и показа сметка за ток на ресторант за декември в размер на 33 763 лв. 

В предходни месеци сумата възлизала на 8000 лв. 

Алибегов каза, че ресторантьорите са в стачна готовност, откакто в Смолянска 

област бяха затворени баровете и нощните клубове. Според него, заради високата 

заболеваемост, тежестта отново пада върху техния сектор. Алибегов упрекна 

управляващите, че вземат решения, без да се допитат до засегнатите браншове. 

По думите му спадът в оборота на бизнеса е 40%. 

 

Вж. видео 

 

 

 

Дискусията "Български гласове за Европа: туризмът – 

предизвикателства и възможности", която БТА организира във 

В.Търново постави проблеми и възможни решения 

 

Дискусията "Български гласове за Европа: туризмът - предизвикателства и 

възможности", която БТА организира във Велико Търново на 10 януари 2022 г., 

постави проблеми и възможни решения. На експертно равнище бяха разгледани 

проблемите пред бранша както в национален така и в европейски план. 

В дискусията онлайн се включиха евродепутатите Ева Майдел и Цветелина 

Пенкова, а в залата на пресклуба на БТА беше и евродепутатът Петър Витанов. 

Димитър Николов - член на комисията по туризъм в НС също участва в разговора. 

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов 

посочи, че туризмът е част от икономиката на целия ЕС, но освен с финансови 

механизми проблемите в сектора могат да бъдат решени и с гъвкави и съвременни 

методи, като мониторинг на нощувките, подобряване на транспортните връзки, даване 

на безплатен достъп на младите хора до културно-историческото наследства и други. 

 

Повече информация 

 

  

https://tourismboard.bg/news/richald-alibegov-drugata-sedmitsa-shte-reshim-koga-zapochvame-natsionalni-stachni-dejstviya/
https://tourismboard.bg/news/richald-alibegov-drugata-sedmitsa-shte-reshim-koga-zapochvame-natsionalni-stachni-dejstviya/
https://tourismboard.bg/news/diskusiyata-balgarski-glasove-za-evropa-turizmat-predizvikatelstva-i-vazmozhnosti-koyato-bta-organizira-vav-v-tarnovo-postavi-problemi-i-vazmozhni-resheniya/
https://tourismboard.bg/news/diskusiyata-balgarski-glasove-za-evropa-turizmat-predizvikatelstva-i-vazmozhnosti-koyato-bta-organizira-vav-v-tarnovo-postavi-problemi-i-vazmozhni-resheniya/
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Новини от други НПО и лица, свързани със сектор Туризъм 

в България 
 

 

 Министър Проданов обсъди бъдещи инициативи с 

представители на екскурзоводите и планинските водачи у нас 

 

В Министерството на туризма се състояха срещи със Съюза на екскурзоводите в 

България, Асоциация на екскурзоводите в България, Югоизточен съюз на 

екскурзоводите „Ваня Райкова“-Бургас, „Планини и хора“ – асоциация на планинските 

водачи в България и Хесус Кабайеро Пинто – изпълнителен директор, председател на 

управителния съвет на „Соф Кънект“ – концесионер на летище „София“. 

На срещите се обсъдиха проблемите на бранша, свързани с недостатъчното 

финансиране на бранша, нелегалните екскурзоводи в България, неясните разпоредби, 

липсата на резултати от работата на информационните центрове ОУТР-та, визов режим 

и др. 

 

Повече информация 

 

 

 

4 частни галерии и ОИ „Старинен Пловдив“ подписаха 

„Споразумение за сътрудничество“ 

 

За първи път в България, на 12 януари 2022 г. в Пловдив бе подписано 

„Споразумение за сътрудничество“ между четири частни галерии и общинска 

структура в областта на културата и туризма. Споразумението е естествено 

продължение на установеното отлично партньорство и взаимноизгодно сътрудничество 

между четирите галерии и ОИ „Старинен Пловдив“, на чиято територия се намират 

обектите. Подписването се случи символно точно на датата 12 януари – денят, в който 

през 2019 г. над 50 хиляди души от Пловдив, страната и чужбина #ЗАЕДНО дадоха 

началото на най-вълнуващата година – годината на Пловдив като Европейска столица 

на културата. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-obsadi-badeshti-initsiativi-s-predstaviteli-na-ekskurzovodite-i-planinskite-vodachi-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-obsadi-badeshti-initsiativi-s-predstaviteli-na-ekskurzovodite-i-planinskite-vodachi-u-nas/
https://tourismboard.bg/news/4-chastni-galerii-i-oi-starinen-plovdiv-podpisaha-sporazumenie-za-satrudnichestvo/
https://tourismboard.bg/news/4-chastni-galerii-i-oi-starinen-plovdiv-podpisaha-sporazumenie-za-satrudnichestvo/
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Министър Проданов разговаря с представители на Сдружение 

„Рафаел – инфо, култура и туризъм" 

 

Министърът на туризма Христо Проданов разговаря с представители на 

Сдружение „Рафаел – инфо, култура и туризъм". На срещата бяха обсъдени различни 

проблеми в туристическия сектор, както и начини и идеи за решаването им.  

Представителите на сдружението споделиха притесненията си относно 

тромавите процедури при издаването на визи за чуждестранни туристи, както и липсата 

на кадри в сектора. Те предложиха да бъдат създадени работни групи за различните 

видове туризъм, които да работят по изготвянето на рекламни стратегии и различни 

маркетингови активности. 

 

Повече информация 

 

 

 

Възстановяват любимия на пловдивчани надпис pLOVEdiv, 

разположен на стената над Античния театър 

 

Поредната обща идея на заместник-кмета по култура, археология и туризъм 

Пламен Панов, кмета на район „Централен“ Георги Стаменов и изпълнителния 

директор на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев стана повод днес да се проведе 

кратка работна среща, в която участва Милен Гелишев – единият от авторите на 

проекта за надпис  pLOVEdiv, разположен на стената над Античния театър. Към 

днешната дата буквите имат нужда от подмяна, а осветлението не работи. По тази 

причина общинската администрация и Фондацията ще се заемат да възстановят 

оригиналния вид на надписа.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-razgovarya-s-predstaviteli-na-sdruzhenie-rafael-info-kultura-i-turizam/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-razgovarya-s-predstaviteli-na-sdruzhenie-rafael-info-kultura-i-turizam/
https://tourismboard.bg/news/vazstanovyavat-lyubimiya-na-plovdivchani-nadpis-plovediv-razpolozhen-na-stenata-nad-antichniya-teatar/
https://tourismboard.bg/news/vazstanovyavat-lyubimiya-na-plovdivchani-nadpis-plovediv-razpolozhen-na-stenata-nad-antichniya-teatar/
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Новини от България в ситуацията с пандемията COVID-19   
 

 

Министър Проданов: Зимният сезон тръгна доста добре, но 

мисля, че там темповете ще спаднат 

 

Зимният сезон тръгна доста добре, но мисля, че там темповете ще спаднат, каза 

министърът на туризма Христо Проданов по време на първото заседание на 

новосформираната ресорна комисия. Зимният сезон стартира много добре, с пълни 

зимни курорти, с идеални условия за ски, проблемът се появява с ковида, който е в 

стихията си във Великобритания и оттам засега започват откази за чартърите, защото 

при нас се влошава обстановката и се затягат мерките, допълни той в отговор на 

депутатски въпрос. 

В отговор на друго питане на народен представител министърът изрази 

опасенията си от сериозен проблем с кадрите, които да обезпечат работата на 

туристическите обекти през летния сезон. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Христо Проданов представи политическия си кабинет 

на среща с парламентарната група по икономическа политика и 

туризъм в Народното събрание 

 

Министър Христо Проданов 

представи политическия си кабинет на 

среща с Постоянната комисия по 

икономическа политика и туризъм в 

Народното събрание. Ирена Георгиева - 

заместник-министър, Мариела Модева - 

заместник-министър, Диана Тонова – 

началник кабинет и Михаела Демиревска-

Белухова са в състава на политическия 

кабинет на министъра. Те са експерти с дългогодишен опит в областта на туризма, 

културата, правото и маркетинг комуникациите. 

 

Повече информация 

https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-zimniyat-sezon-tragna-dosta-dobre-no-mislya-che-tam-tempovete-shte-spadnat/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-zimniyat-sezon-tragna-dosta-dobre-no-mislya-che-tam-tempovete-shte-spadnat/
https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-predstavi-politicheskiya-si-kabinet-na-sreshta-s-parlamentarnata-grupa-po-ikonomicheska-politika-i-turizam-v-narodnoto-sabranie/
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Министър Христо Проданов откри изложбата „Български 

паметници под закрилата на ЮНЕСКО“ в „Музей на туризма“ в 

Университета по библиотекознание и информационни технологии 

 

Министър Христо Проданов откри 

изложбата „Български паметници под 

закрилата на ЮНЕСКО“ в „Музей на 

туризма“ в Университета по 

библиотекознание и информационни 

технологии. 

„Културното наследство е много 

важно за България, то отваря врати за 

изцяло нов туризъм в страната ни“, заяви 

министър Проданов. 

Изложбата се реализира в партньорство с Министерството на туризма, Музея за 

туризъм, УНИБИТ, Държавен културен институт към министъра на външните работи, 

Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО.  

На събитието присъстваха още д-р Мартин Захариев, заместник-председател на 

Национален борд по туризъм, проф. д-р Евгений Велев, директор на Музея на туризма, 

преподаватели, студенти, представители на Българския туристически съюз и други. 

 

Повече информация 

 

 

 

Министър Проданов проведе среща с кмета на община Русе 

 

В Министерството на туризма се проведе среща с Пенчо  Милков – кмет на 

община Русе. На срещата се обсъдиха проблемите на града във връзка с туристическия 

поток. 

Обсъдиха се възможностите за журналистически турове, ежегодното изложение 

„Уикенд туризъм“ и още много други теми, свързани с Дунавския регион.  

 

Повече информация 

 

 

 

 

https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-otkri-izlozhbata-balgarski-pametnitsi-pod-zakrilata-na-yunesko-v-muzej-na-turizma-v-universiteta-po-bibliotekoznanie-i-informatsionni-tehnologii/
https://tourismboard.bg/news/ministar-hristo-prodanov-otkri-izlozhbata-balgarski-pametnitsi-pod-zakrilata-na-yunesko-v-muzej-na-turizma-v-universiteta-po-bibliotekoznanie-i-informatsionni-tehnologii/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-provede-sreshta-s-kmeta-na-obshtina-ruse/
https://tourismboard.bg/news/ministar-prodanov-provede-sreshta-s-kmeta-na-obshtina-ruse/
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Община Русе изгражда географска информационна система в 

полза на гражданите 

 

Община Русе изгражда географска информационна система в полза на 

гражданите. Това съобщиха от кметството в крайдунавския град. 

Мащабният проект ще представлява ГИС-портал с интерактивни тематични 

карти, съдържащи слоеве с актуални пространствени данни за общината от различните 

сфери на обществения живот - икономика, култура, комунални дейности, строителство, 

екология, туризъм.  

 

Повече информация 

 

 

 

Шумен ще участва в 38-то издание на „Ваканция и Спа експо“ 

 

Община Шумен ще изгради свой щанд на Международната туристическа борса 

„Ваканция и Спа експо“, която ще се проведе на 24 и 25 февруари 2022 г. в Интер експо 

център в София. През 2022 година акцентът в изложението е “Завръщане към 

нормалното” (“Back to normal”). 

 

Повече информация 

 

 

 

Приходите от нощувки се увеличават с  над 60% през ноември 

2021 г. 
 

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с 

ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева. Регистрирано е увеличение на приходите 

както от чужди граждани - с 61.6%, така и от български граждани - с 60.9%. 

 

Повече информация 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/obshtina-ruse-izgrazhda-geografska-informatsionna-sistema-v-polza-na-grazhdanite/
https://tourismboard.bg/news/obshtina-ruse-izgrazhda-geografska-informatsionna-sistema-v-polza-na-grazhdanite/
https://tourismboard.bg/news/shumen-shte-uchastva-v-38-to-izdanie-na-vakantsiya-i-spa-ekspo/
https://tourismboard.bg/news/shumen-shte-uchastva-v-38-to-izdanie-na-vakantsiya-i-spa-ekspo/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-se-uvelichavat-s-61-2-na-sto-prez-noemvri-2021-g/
https://tourismboard.bg/news/prihodite-ot-noshtuvki-se-uvelichavat-s-61-2-na-sto-prez-noemvri-2021-g/
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Международни новини от България и света в ситуацията с 

пандемията COVID-19   
 

 

 

Велико Търново представя богатата си история и културно 

наследство на туристическата борса в Мадрид 

 

Богатото културно-историческо наследство и туристическият потенциал на 

Велико Търново ще бъдат представени на най-голямото специализирано изложение в 

Испания – FITUR. Международната туристическа борса в Мадрид ще се проведе от 19 

до 23 януари 2022 г. 

Изложението е първото присъствено от началото на пандемията, в което 

Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ ще презентира 

старопрестолния град като българската историческа и духовна столица - целогодишна 

дестинация за културен туризъм. 

 

Повече информация 

 

 

 

Летище София стана спирка от околосветското пътешествие на 

Зара Ръдърфорд 

 

19-годишната Зара Ръдърфорд 

кацна на летище София със своя свръхлек 

самолет. Българската столица е една от 

спирките на Зара в опита ѝ да подобри 

световния рекорд за най-млада жена, 

която е обиколила света, летейки съвсем 

сама. Дотук младата девойка е преминала 

през повече от 50 летища из целия свят, 

като остават още няколко спирки, преди 

да „затвори“ околосветската си обиколка в Белгия след няколко дни. 

 

Повече информация 

 

 

https://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-predstavya-bogatata-si-istoriya-i-kulturno-nasledstvo-na-turisticheskata-borsa-v-madrid/
https://tourismboard.bg/news/veliko-tarnovo-predstavya-bogatata-si-istoriya-i-kulturno-nasledstvo-na-turisticheskata-borsa-v-madrid/
https://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-stana-spirka-ot-okolosvetskoto-pateshestvie-na-zara-radarford/
https://tourismboard.bg/news/letishte-sofiya-stana-spirka-ot-okolosvetskoto-pateshestvie-na-zara-radarford/
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Предупреждение за зачестили случаи на заразени и 

карантинирани на Малдивите български граждани 

 

Във връзка със зачестилите случаи на заразени и карантинирани на Малдивите 

български граждани, препоръчваме въздържане от пътувания до тази дестинация, освен 

при съществена необходимост. 

 

Повече информация 

 

 

 

Промяна в условията, при които чужди граждани могат да 

влизат на територията на Израел 

 

Отпада изискването за получаване на изрично разрешение от Специалния 

комитет към Министерство на здравеопазването при влизане в Израел на чужденци с 

европейски сертификат за ваксиниране или преболедуване. 

 

Повече информация 

 

 

 

Промяна в граничните мерки при влизане в Черна гора 

 

От 13.01.2022 г. до 19.01.2022 г. българските граждани, които пристигат на 

територията на Черна гора трябва да представят един от следните документи, свързани 

с COVID-19. 

 

Повече информация 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://tourismboard.bg/news/preduprezhdenie-za-zachestili-sluchai-na-zarazeni-i-karantinirani-na-maldivite-balgarski-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/preduprezhdenie-za-zachestili-sluchai-na-zarazeni-i-karantinirani-na-maldivite-balgarski-grazhdani/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-usloviyata-pri-koito-chuzhdi-grazhdani-mogat-da-vlizat-na-teritoriyata-na-izrael/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-usloviyata-pri-koito-chuzhdi-grazhdani-mogat-da-vlizat-na-teritoriyata-na-izrael/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-granichnite-merki-pri-vlizane-v-cherna-gora/
https://tourismboard.bg/news/promyana-v-granichnite-merki-pri-vlizane-v-cherna-gora/

